
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

Topefekt® PUNKT    
SYMBOL   

T-34   

pH   

-   

   

Špecializovaný prípravok na báze prírodných rozpúšťadiel  a alkoholov na odstránenie lokálnych  

nečistôt  vo vode nerozpustných pier,  žuvačiek, lepidla, stopy gumy  na podlahách, tlačová farba, 

niektoré "graffiti"  farby, plastelína a parafín z kobercov.   

Poznámka: Rozpúšťa gumené povrchy, mäkký plast a neoriginálnu farbu karosérie vozidla.    

   

POUŽIŤ:   
- karosérie automobilov,   

- kancelárie  a obývacej izby, šatne, čakárne,   

- tvrdé podlahy, koberce.   

   

KOMPOZÍCIA:   
<50% alkoholov, 5-15%  oranžových terpénov,  pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Použite prípravok  bez zriedenia - v bode určenia.  Prípravok sa  nemieša s vodou.  Aplikujte s 

rozprašovačom.  Počkaj chvíľu.  Vyčistite štetcom alebo handričkou.   

V prípade neštandardných povrchov by sa prípravok mal  aplikovať na   špinavý povrch,  chvíľu počkať, 

potom  vyčistiť a zbierať nečistoty  handričkou.    

Pozor!  Pred použitím je potrebné  otestovať  trvanlivosť  farby a odolnosť  povrchu na  mieste, ktoré  

nie je viditeľné. Nepoužívajte na gumu, mäkký plast, plexisklo.   

   

HROZBY:   

   
   

Nebezpečenstvo  

   

Vysoko horľavá kvapalina a para   

 Dráždivé pre oči  

 Dráždi pokožku   

Môže spôsobiť alergickú  kožnú reakciu  

Požitie     a  inhalácia môžu byť smrteľné  



 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými    účinkami  
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Držte sa ďalej od zdrojov tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. 

Nefajčite.   

Noste  ochranné rukavice  

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstráňte kontaktné 

šošovky,  ak  sú tam a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  

AK SA PREHLTNETE: okamžite  kontaktujte  centrum   

OTRAVA/lekár/   

Neindukujte zvracanie  

Skladovanie pod uzamknutím  

   

UPLYNUTIE:   
12 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na zber 

plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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